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Folytatják a hagyományt
Kemencét építettek meg nemrégen a közös programokhoz

A Veszprém megyei Napló-
ban Lovas község fejlesztése-
iről, terveiről írtak

Egész évben sokan keresik 
fel a települést, hiszen igen 
jó programokat szerveznek, 
s most látjuk: építkeznek
 

Az mindenkinek feltűnt, 
hogy a buszmegállók meg-
újultak, megszépültek, illenek 
a gondozott környezetbe. Fe-
renczy Gáborné polgármes-
tertől megtudtuk, hogy az 
utóbbi években több pályáza-
tot is benyújtottak, melyek a 
kivitelezéskor minimális ön-
részt igényelnek. Ezzel együtt 
is meg kell gondolni, hogy 
mekkora munkákba fognak 
bele, hiszen a támogatott be-
ruházások is utófinanszírozot-
tak, ami azt jelenti, hogy csak 
akkor kapják meg a megítélt 
összegeket, amikor már hasz-
nálatba is vették az új létesít-
ményt. Az egyik ilyen beru-
házás a csapadékvízelvezetés. 
Ennek keretében elkészítik 
a Fő utcai zárt elvezetőt, va-

lamint a Fő utca bal oldalán 
a Balatoni utcai buszváróig 
járdát és szegélyt építenek. 
Leader pályázati támogatással 
közösségi színtért alakítanak 
ki. Ennek keretében már el-
készült a kemence, amelyben 
majd a jellemző finomságokat 
készítik el az ünnepségeikre 
és az egyéb programjaikra. 
Lovast rendkívül szép fekvése 
miatt egyre többen látogatják. 
Bár nincs Balaton-partjuk, 
a tó csak másfél kilométer-
re fekszik. A táj gyönyörű, a 
határában művelnek szőlőt és 
gyümölcsöket érlelnek. Bizo-
nyíték van arra, hogy már az 

őskorban is lakták, ha másért 
nem, hát a festékbányája mi-
att. a település nevéhez illő-
en a helybeliek az állattartás 
hagyományait is őrzik. Az 
utóbbi évkben a környező 
szőlőtermő településekkel kö-
zösen szüreti mulatságokat is 

szerveznek. A rendezvények 
jelentősé részének a faluház 
ad otthont. Ennek felújítására 
is pályázatot nyújtott be tavaly 
az önkormányzat az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alaphoz (EMVA). A 
munka sikeres volt, csaknem 
ötmillió forintot nyertek. Eb-
ből az összegből a faluház 
alsó szintjének nyílászáróinak 
cseréjét, a terasz kiegyenlíté-
sét, azaz a jelenlegi szintkü-
lönbség megszüntetését és az 
alsó szinten lévő vizesblokk 
akadálymentesítését tudják 
megoldani. Ezen felül rende-
zik, térkövezik az udvart és 
parkolókat alakítanak ki.

(Forrás: naplo-online.hu)

Jó alapokat kapott örökül a település

A látványos fejlődésben nem csupán a jelenlegi önkormányz-
ati testületnek van szerepe, tudtuk meg Ferenczy Gáborné 
polgármestertől. Az elődjétől Kemenes Dénestől jó alapokat 
örököltek és jelenleg is több civil szervezet, alapítvány dol-
gozik azért, hogy még jobb legyen az élet Lovason. Rajtuk 
kívül Tóth Gáborné jegyzőt is meg kell említenünk, aki a 
törvényadta határokra figyelmeztet.

Ferenczy Gáborné polgármester mutatta meg a faluházi beruházást 
és az épülő közösségi teret, az udvaron kialakuló parkolókkal
 (Fotó: Varga Ibolya)

KÖNYVBEMUTATÓ
Dr. Huszár Pál: A Lovasi Református Egyházközség története

című könyvének bemutatására szeptember 24-én (kedden) 18.00 órakor kerül sor a faluház nagytermében.
 

Meghívott vendégeink:
 

Főtiszteletű Steinbach József református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
Dr. Huszár Pál szerző, dunántúli főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke
Nagytiszteletű Kuti Géza  református lelkész,  a Veszpémi Református Egyházmegye esperese
Nagytiszteletű Németh Gyula ny. református lelkész, a Veszpémi Református Egyházmegye ny. esperese
Nagytiszteletű Rásky Miklós, Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközségek lelkipásztor
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Államalapító királyunk emlékére
X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

A kalandozások korának lezárá-
sa – az államalapítás – gyökeresen, 
ezer évre megváltoztatta a magyar 
ember mentalitását. A megszerezhe-
tő és magunkkal hordozható kincsek 
birtoklása helyett, a biztonság, a ma-
gyar ember biztonsága – Szent Ist-
ván királyunk óta – FÖLDET, HÁ-
ZAT, HAZÁT jelent a számunkra. 
Szent István új korszakot indított, 

miután felismerte, hogy számára 
nem az egyéni ambíciók a fontosak, 
hanem az ország, azaz a közösség 
egésze a fontos. Új, reményteli és 
cselekvő korszak nyílt, új írott és 
íratlan törvények születtek, ame-
lyek egy igazságos, emberi és bé-
kés Magyarország pillérei, azé a 
Magyarországé, ahol az összefogás 
hazára talált. 

Szent István király, a Magyar Ál-
lamot megálmodó államférfiként él 
tudatunkban, tudva, államalapítónk 
nagysága igazán tetteiben nyilvá-
nult meg. Csupán az álmok és az 
elképzelések nem lettek volna ele-
gendőek egy olyan erős fundamen-
tum letételéhez, amely a történelmi 
tragédiáink idején is biztos alapja 
lehetett az ország és a nemzet túl-
élésének. Államalapító királyunk 
tettekkel biztosította, hogy Ma-
gyarország, Európa szívében, meg-
maradjon függetlenségében, ke-
reszténységében, magyarságában. 
Magyarország, a hit és az összetar-
tozás ereje, valamint a tettek által 
született meg, és maradhatott élet-
ben, több mint ezer esztendőn át. 

Szendi Péter

„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok 
közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege 
áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, 
hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa 
át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, 
hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni.

Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő re-
ménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben 
a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, 
vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt 
lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, 
aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldog-
sághoz.

Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig 
az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azok-
hoz, akik nem férnek a hatalomhoz.

Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a 
balsors letaszítson.

Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kár-

hoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a 

halál ösztönzőjét.”
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Szeptemberre készülve
A nyári forróságnak lassan vége, az 
enyhülő hőség az ősz közeledtét jelzi. 
Szeptemberben a családok életében 
nagy változást hoz a tanévkezdés, meg-
kezdődnek a dolgos hétköznapok. 2008-
ban hirdette meg az Országos Rend-
őr-főkapitányság az „Iskola rendőre” 
programot, amely a Rendőrség tanin-
tézményekben végzett bűn- és baleset-
megelőzési tevékenységét foglalja ke-
retbe már nemcsak az általános, hanem 
a középiskolákban is.

Mit takar a program? Minden iskolának 
van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Is-
kola Rendőre”. 
•	 rendszeresen megjelenik a tanintéz-

ményben, részt vesz a különböző hi-
vatalos és szabadidős programokon

•	 igény esetén fogadóórát tart, részt 
vesz a szülői értekezleteken

•	 tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pe-
dagógusoknak és szülőknek az iskolá-
ban előforduló erőszakos, pedagógiai 
eszközökkel már nem kezelhető, ese-
tekkel kapcsolatban

•	 rajta keresztül az iskola jelezheti a 
mindennapi élettel kapcsolatban fel-
merülő problémáit, észrevételeket, 
amelyek a Rendőrség ifjúságvédelmi 
tevékenységéhez kötődnek

•	 az Iskola Rendőrétől ill. rajta keresz-

tül is kérhetik előadások, foglalko-
zások, jogi felvilágosítás tartását az 
intézményekben akár közlekedési, 
baleset-megelőzési, gyermek és fia-
talkori bűnelkövetéssel, áldozattá vá-
lással kapcsolatban

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szü-
lők észrevételeit, minden olyan ötletét, 
igényét, amellyel a program hasznosabbá, 
eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak 
az iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁ-
DÁK. 
Az évszakváltás nemcsak az iskolák zajo-
sabbá válását hozza magával, hanem meg-
kezdődik az őszi betakarítás, a kertekben, 
a gyümölcsösökben, a szőlőkben beérett 
termények begyűjtése. Erre az időszakra 
jellemző bűncselekmény a besurranás. A 
ház, nyaraló, pince körül, mögött szor-
goskodó tulajdonosok, családtagok, se-
gítők nyitva hagyják a kaput, az ajtót, az 
ablakokat, a gépkocsit az udvaron, utcán. 
Ilyen alkalmat a nem igazán jó szándékkel 
arra sétálgató elkövetők nem hagynak ki. 
Szó szerint pillanatok alatt „dolgoznak”. 
Felkapják és viszik, ami szem előtt van, 
az autóban hagyott értékeket, a legkülön-
bözőbb helyiségekben asztalon, ágyon, 
fogason hagyott táskákat, pénztárcákat. 
Nem töltik az időt forgatással, kutatással.

A besurranások megelőzése érdekében

•	 zárják kulcsra a nyaralóingatlanok ut-
cai és bejárati ajtóit, akkor is, ha ott-
hon vagy a kertben tartózkodnak

•	 amennyiben riasztóberendezéssel el-
látott a nyaraló, azt éjszakára és távol-
létükre minden esetben aktiválják

•	 a nyaralóba, pincébe, házba megér-
kezve a személyes okmányaikat és 
pénztárcájukat tartalmazó táskákat ne 
tartsák jól látható és elérhető helyen

A gépjármű lopások elkerülése érdekében
•	 gépkocsik kulcsait ne hagyják a jár-

műben és látható helyen a nyaraló-
ban, az épületben

•	 a gépkocsik összes biztonsági beren-
dezését aktiválják parkolás után

•	 lehetőség szerint az ingatlanokon be-
lül parkoljanak úgy, hogy több kor-
mányozási manőverrel lehessen az 
ingatlant a gépjárművel elhagyni

•	 közterületen történő parkolás esetén 
igyekezzenek forgalmas, jól látható 
helyen megállni, soha ne hagyjanak ér-
téket, táskát, műszaki cikket látható he-
lyen a gépkocsiban. Az ülés alá helye-
zett táska az elkövetőknek látható hely!

Vigyázzanak értékeikre, mert a megelőzés 
áldozattá válástól és főleg sok bosszúság-
tól menti meg Önöket!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

 

Tudásod a jövőd!
A Széchenyi Terv keretében kezdő és haladó informatikai, va-
lamint angol, német (kezdő, haladó) maximum 90 órás képzé-
sek indulnak. A tanulni vágyóknak folyamatosan lehet jelent-
kezni a könyvtárban. A képzés teljes díja maximum 4.500,- Ft. 
Az említett összegből több tanfolyam is elvégezhető.
Kitételek, melyeknek a jelentkezőnek meg kell felelnie:
18. életév betöltése, nem áll középiskolával, felsőoktatási in-
tézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (a költség-
térítéses képzésben résztvevők jelentkezhetnek a képzésekre.) 
Kismamák, nyugdíjasok, munkanélküliek, vállalkozók, pálya-
kezdő fiatalok, aktív munkavállalók jelentkezését is várjuk.
Ha szeretne helyben tanulni (Lovason), kérem, mielőbb vegye 
fel velem a kapcsolatot.
Szendi Péter, telefon: 30-5303466, e-mail: konyvtar@lovas.hu,
információ és regisztráció: www.tudasodajovod.hu.
Szeptember 13-án, -amennyiben 12 fő regisztrálja magát- el-
indul az angol kezdőtanfolyam, előreláthatólag december 6-ig. 
Az órák minden szerdán és pénteken 16.00-19.00-ig lesznek 
a faluházban.

 

14 ezer fő alá csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma
Tájékoztató Veszprém megye 2013. július havi munkaerő-piaci 

folyamatairól

A megye tíz foglalkoztatási körzetében 2013 júliusában összesen 
13,9 ezer fő álláskeresőt tartott nyilván a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja. A megyében az eltelt egy hó-
napban 148 fős csökkenés következett be a regisztrált álláskeresők 
számában.
A gazdaságilag aktív népesség a megye hét foglalkoztatási körzetében 
kisebb arányban volt állás nélkül az országos átlagnál. Veszprém me-
gyén belül 2013. júliusában Balatonfüred és Veszprém foglalkoztatási 
körzetének munkaerő-piaci helyzete volt a legkedvezőbb.
Júliusban 1.898 db álláshelyet jelentettek be munkaadók a megye 
foglalkoztatási körzeteiben. 
A támogatott álláshelyek többségét közfoglalkoztatási programok, 
valamint nyári diákmunka keretében ajánlották a foglalkoztatók, 
míg a támogatás nélküli munkalehetőségek esetében a feldolgozó-
ipar, a kereskedelem, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendég-
látás területén működő vállalkozások kereslete volt meghatározó.

Veszprém Megyei
kormányhivatal

munkaügyi központja
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Nagy sikerű hangversenysorozat
a Római katolikus templomban

Két egymást követő nyári hét-
végén is zsúfolásig megteltek 
a XIII. századi Szűz Mária 
Szent Neve tiszteletére szen-
telt Római Katolikus templom 
padsorai a komolyzene bará-
taival.
Augusztus 10-én helyi, illetve 
Lovashoz kötődő fiatalok ör-
vendeztették meg tehetségükkel 
a hallgatóságot. Juhász Rebeka 
(hárfa), Juhász Janka (klarinét) 
és Nesztinger Kornél (gitár) elő-
adásában egyházi énekek hang-
zottak el, illetve a spanyol Fran-
cisco Tárrega Eixea, Federico 
Moreno Torroba, Gaspar Sanz 
zeneszerző-gitárművészek, 
majd Antonín Leopold Dvořák 
cseh, Robert Schumann és Jo-
hann Caspar Ferdinand Fischer 
német zeneszerzők műveiből 
adtak ízelítőt.
Augusztus 17-én Kiss-Do-
monkos Judit nemzetközi 
hírű csellóművész és Dr.Vigh 
Andrea hárfaművész, egyete-
mi tanár, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem oktatási 
rektorhelyettesének fergeteges 
lovasi koncertje ejtette ámu-
latba a lelkes közönséget. A 
barokk zenei világot Girolamo 
Frescobaldi olasz, Georg Fried-

rich Händel és Johann Sebastian 
Bach német zeneszerzők műve-
inek előadásával idézték meg. A 
francia részben Jules Massenet, 
Claude Achille Debussy, Gabri-
el Fauré és Joseph-Maurice Ra-
vel, végül az olasz Niccolo Pa-
ganini, majd a spanyol Enrique 
Granados és Federico Moreno 
Torroba mesterek örök dallamai 
csendültek fel a záróhangverse-
nyen.
A hangversenysorozat Kovács 
Marcell Károly egyházközségi 
gondnok kezdeményezésére és 
szervezésében, a fellépő művé-
szek és a Lovasi Római Katoli-
kus Egyházközség támogatásá-
val jött létre. A rendkívüli siker-

nek köszönhetően – reménye-
ink szerint – 2014 nyarán újra 
részesei lehetünk annak a lelki 
felemelkedésnek, amit a három 

koncert jelentett. Minden ellen-
kező állítással szemben ugyanis 
napjainkban is van igény a mély 
emberi érzéseket közvetítő ko-
molyzene értékeire.
A hangversenyek teljes bevétele 
a csaknem 800 esztendős Római 
Katolikus templom felújítását, 
állagának megóvását szolgál-
ja. A fenti céllal azonosulók a 
11748069-20031309-00000000 
számlaszámon keresztül - a köz-
leményben feltüntetve:”Lovasi 
templom részére” – is támogat-
hatják településünk egyetlen 
Árpád-kori műemlékének szent 
ügyét.

vitéz Pintér Kornél

Egyházi adó
Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulási díj („egyházi adó”) minden katolikusnak, aki jövedelemmel rendelkezik és betöltötte 
a 18. életévét, annak  a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van Egyházi 
Törvénykönyv „CIC 518. kánon”).
Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus 
cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. 
Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett „egyházi adóval”.
Mivel a templom nem „különféle alkalmakra (születés, halálozás, esküvő) bérbe vehető terem”, hanem a község katolikus 
életének központja, ezért annak fenntartása, minden katolikus feladata. Egyben az egyházközségi hozzájárulás megfizetésével 
ki-ki megvallja a helyi egyházközséghez tartozását és katolikus identitását.
Egyházközségi hozzájárulás 2013. évi díja (személyenként)  a  jövedelem 0,5%, de minimum: 3.500 Ft/Év (nyugdíjasoknak), 
illetve munkaviszonnyal rendelkezőknek 4.000 Ft/Év.
AZ ÖSSZEG BEFIZETÉSÉT A PLÉBÁNIA HIVATALBAN, VAGY AZ EGYHÁZKÖZSÉG HELYI MEGBÍZOTTJÁNÁL 
LEHET MEGTENNI.
Helyi megbízott, Lovason Kovács Marcell Károly. Nála lehet szombatonként a sekrestyében szentmise előtt és után befizetni az 
egyházközségi hozzájárulást!
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BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu

Második alkalommal szerveztük meg 
a Millenniumi Parkba az úgynevezett 
„Unplugged Szombatot”. Ismét bebi-
zonyosodott, hogy az igényes, minőségi 
élőzenére igenis szükség van, mely ér-
tékteremtő. 
Ismert előadók (Edda, Republic, Ákos, 
Quimby, LGT, Metró, Illés, Omega, Mag-
na Cum Laude, Led Zeppelin, Beatles, 

Deep Purple, Rolling Stones, Pink Floyd, 
U2, Queen, Cream, Doors) legnagyobb 
slágereit adta elő Dávid Roland és a Pan-
non Universitas Band.
Legelőször Dávid Roland közel két órás 
koncertjét hallhattuk. Roland elsősorban 
a már felsorolt külföldi együttesektől ját-
szott, megalapozva a jó hangulatot az őt 
követő Pannon Universitas Bandnek. A 
két tagú együttes, más formációban, de 
tavaly is fellépett, dalaikkal akkor is sikert 
arattak. A tehetséges fiatalok még egy ki-
csit rá is húztak, hiszen a közönség tapsa 
erre késztette őket.
Összességében elmondhatjuk, hogy köny-
nyed hangvételű koncertek voltak augusz-
tus első szombatján, melyből hagyományt 
szeretnénk teremteni és jövőre ismét meg-

hirdetjük a lovasi „mini utcazene feszti-
vált”. 
Külön köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni Sárdi Máténak, Koteszki Krisztiánnak, 
Grüll Józsefnek és Hercz Józsefnek, akik 
sokat segédkeztek abban, hogy a rendez-
vény zökkenőmentesen lezajlódjék. 

Szendi Péter

Kitűnő hangulatban zajlott az „Unplugged Szombat”

A Pannon Universitas Band már tavaly is fellé-
pett Lovason

Dávid Roland közel két órás koncertet adott

Kismamák, Anyukák!
Bababoltunkban az alábbi szolgáltatásokkal várunk 
Benneteket:
•	 Baba és gyermekruhák, valamint kiscipők kaphatóak 

(kiválogatottak, megkímélt, jó állapotúak 200-300 Ft-ért)

•	 Babamérleg (1800 Ft/hó, 5000 Ft/3 hó), légzésfigyelő 

(2500 Ft/hó, 6900 Ft/3 hó), és egyéb eszközök kedvezmé-
nyes áron kölcsönözhetőek.

Elérhetőségünk:
Balatoni Bababolt
Felsőörs, Malomvölgy u. 27.
30/576-9392
www.balatonibababolt.blogspot.hu

Nyitva tartás:
Péntek: 14-17 óráig
Szombat: 9-12 óráig
Előzetes telefonos egyeztetéssel
hétköznapokon a délutáni órákban is.

Hagyományos
szeptemberi lovas verseny

 
A Lovas Egyesület szeptember 15-én, vasárnap megrende-
zi idei második díjugrató és fogathajtó versenyét, melyre 
szeretettel várunk minden lókedvelő érdeklődőt. 

A verseny póni díjugratással kezdődik 9.30 órakor, majd 
10 órakor nagyló kategóriában, kezdő és haladó verseny-
számmal folytatódik. Az egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő fogathajtás (akadályhajtás és vadászhajtás) a ter-
vek szerint 13.30 órakor kezdődik. Az akadályhajtás ver-
senyszámot ez évtől, kedves lovas barátunk és tanítómes-
terünk emlékére, Kripli János emlékversenynek szeretnénk 
elnevezni. Reméljük, mint mindig, most is sok-sok ver-
senyző, néző, támogató és segítő megtisztel bennünket 
jelenlétével, hogy ismét egy jó hangulatú vasárnapot tölt-
sünk el a lovasi lovas pályán. Kis Áron



6 Lovasi Hírek


